
 

                                                                                       
 

zadanie dofinansowane jest ze środków: MKDNiS                                                                   Finansowane z budżetu miasta Gliwice 
 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 

KOMUNIKAT FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

PŁYWANIE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT  

1.Miejsce zawodów – GLIWICE, Olimpijczyk, ul. Oriona 120 

2. Termin zawodów – 10 maja  2022 r. 

3. Uczestnictwo: mistrzowie rejonów Śl.SZS w kat. dziewcząt 

    Zgłoszenia w systemie rejestracji szkół SRS 

4. Porządek zawodów - 

godz. 9:00 - przyjazd uczestniczących drużyn szkolnych, 

godz. 9.00-9.30 – oficjalne rozpoczęcie zawodów przez gospodarzy  

godz. 9.45 - weryfikacja, odprawa techniczna 

godz. 10.15 – rozpoczęcie zawodów 

5. Sposób przeprowadzenia – 

szczegółowy regulamin znajduje się w kalendarzu Śl.SZS(patrz strona internetowa 

www.slaskiszs.com.pl). 
6. Dokumentacja - 

ważna legitymacja szkolna, zgoda rodziców i oświadczenie COVID 

(http://www.slaskiszs.com.pl/zgoda_rodzicow_oswiadczenie_uczestnika_zawodnika.pdf),  

lista zgłoszeń wygenerowana z programu SRS potwierdzona przez dyrektora szkoły. 

 
Imienne zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres: wisniowicz@gmail.com w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2022 do godziny 20.00. / tylko i wyłącznie 
w  programie e-edytor. 
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym (prośba zatem aby wysyłać 
ze  swoich prywatnych e-maili aby otrzymali państwo odpowiedz).   

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, proszę o kontakt Wojciech Wiśniowicz 
tel. 500 193 225 (kontakt tylko dla trenerów drużyn) 
 

7. Koszty zawodów - 

koszty organizacji zawodów, regulaminowych nagród  pokrywa Śląski Szkolny Związek 

Sportowy. Koszty transportu zainteresowane szkoły 

 

Ważne : Obowiązują zasady bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych      

w okresie stanu pandemii. Woda mineralna we własnym zakresie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                       
 

zadanie dofinansowane jest ze środków: MKDNiS                                                                   Finansowane z budżetu miasta Gliwice 
 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 

KOMUNIKAT FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

PŁYWANIE DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW 

GLIWICE, 10.05.2022 r. 

1.Miejsce zawodów – GLIWICE, Olimpijczyk, ul. Oriona 120 

2. Termin zawodów – 10 maja  2022 r. 

3. Uczestnictwo: mistrzowie rejonów Śl.SZS w kat. chłopców 

    Zgłoszenia w systemie rejestracji szkół SRS 

4. Porządek zawodów - 

godz. 9:00 - przyjazd uczestniczących drużyn szkolnych, 

godz. 9.00-9.30 – oficjalne rozpoczęcie zawodów przez gospodarzy  

godz. 9.45 - weryfikacja, odprawa techniczna 

godz. 10.15 – rozpoczęcie zawodów 

5. Sposób przeprowadzenia – 

szczegółowy regulamin znajduje się w kalendarzu Śl.SZS(patrz strona internetowa 

www.slaskiszs.com.pl). 
6. Dokumentacja - 

ważna legitymacja szkolna, zgoda rodziców i oświadczenie COVID 

(http://www.slaskiszs.com.pl/zgoda_rodzicow_oswiadczenie_uczestnika_zawodnika.pdf),  

lista zgłoszeń wygenerowana z programu SRS potwierdzona przez dyrektora szkoły. 

 
Imienne zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres: wisniowicz@gmail.com w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2022 do godziny 20.00. / tylko i wyłącznie 
w  programie e-edytor. 
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym (prośba zatem aby wysyłać 
ze  swoich prywatnych e-maili aby otrzymali państwo odpowiedz).   

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, proszę o kontakt Wojciech Wiśniowicz 
tel. 500 193 225 (kontakt tylko dla trenerów drużyn) 
 

7. Koszty zawodów - 

koszty organizacji zawodów, regulaminowych nagród  pokrywa Śląski Szkolny Związek 

Sportowy. Koszty transportu zainteresowane szkoły 

 

Ważne : Obowiązują zasady bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych      

w okresie stanu pandemii. Woda mineralna we własnym zakresie 

 


